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 الالئحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية 
 

 هـ؛ بناء على المادة  ٢٢/٠٨/١٤٤١( بتاريخ ٣٥٤الصادرة بقرار وزير التجارة رقم )
 هـ.١٤٤١/ ٠١/ ٢٦بتاريخ  (١٧)الثامنة والعشرين( من النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/
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 الفصل األول: أحكام عامة 
 المادة األولى: تعريفات

ردة في هذه الالئحة المعاني الموضحة أمام كل منها في المادة )األولى(  االو  للكلماتيكون   .1

 هـ. 26/01/1441( وتاريخ  17قم )م/، الصادر بالمرسوم الملكي رمن نظام الشركات المهنية

المعاني الموضحة   - في هذه الالئحةأينما وردت -اآلتية  والمصطلحات يقصد بالكلمات .2

 أمام كل منها:

 الترخيص   إصدار  أو  الحرة  المهنة  على   والرقابة  باإلشراف   المختصة  الجهة:  المختصة  الجهة

 .لممارستها

 الوزارة.: سجل الشركات المهنية في السجل

: مهنة يقدم من خاللها شخص خدمات إلى الغير لحسابه الخاص، وذلك على  المهنة الحرة

 الترخيص. الحصول على  سبيل االحتراف واستناًدا إلى خبرة أو تأهيل أو ملكة أو مهارة وبعد  

 تصدره الجهة المختصة. -أو ما في حكمه-تصريح بممارسة المهنة الحرة الترخيص: 

بممارسة مهنة حرة واحدة أو  ص ذو صفة طبيعية حاصل على ترخيص: شخالمرخص له

 أكثر.

 المادة الثانية: اسم الشركة المهنية

 في اسم الشركة المهنية ما يأتي: راعى المادة )الرابعة عشرة( من النظام، ي حكممع مراعاة 

وا من  إذا كان مكونًا من اسم واحد أو أكثر من شركائها أو مساهميها، فيتعين أن يكون .أ

 المرخص لهم.

 بما ال يتعارض مع طبيعة الشركة المهنية. نظام األسماء التجاريةااللتزام بأحكام  . ب

أو على  الشركة المهنية  محل نشاططبيعة المهنة الحرة دل على أن يكون متبوًعا بما ي .ج

 ذي تتخذه. شكل الالكونها شركة مهنية، و

  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 

 المهنيةالفصل الثاني: إجراءات تأسيس الشركة 
 طلب التأسيس المادة الثالثة: 

بعد استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في النظام  -يقدم طلب تأسيس الشركة المهنية

إلى الوزارة، وتطبق على الطلب إجراءات وضوابط التأسيس الواردة في نظام   -والالئحة

يرفق بالطلب ما  الشركات بحسب شكل الشركة باستثناء قيدها في السجل التجاري، على أن 

 يأتي: 

صورة من الترخيص الصادر لكل شريك أو مساهم مرخص له بممارسة المهنة الحرة  .أ

 محل نشاط الشركة المهنية أو ما يفيد بالحصول على الترخيص. 

- صورة مصدق عليها من عقد تأسيس الشركة المهنية غير السعودية ونظامها األساس  . ب

تسجيلها، مع تقديم ترجمة معتمدة لهذه الوثائق إذا كانت صادرة  وشهادة    -بحسب األحوال

 بغير اللغة العربية.

 ما يفيد موافقة الجهة المختصة في األحوال التي يلزم فيها ذلك. .ج

 المادة الرابعة: طلب القيد في السجل

يقدم أي من الشركاء في الشركة المهنية أو مديريها أو من يمثلهم، طلب قيد الشركة  .1

ية في السجل إلى الوزارة خالل مدة ال تتجاوز )ثالثين( يوًما من تاريخ استكمال ما  المهن

يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه النظام والالئحة ونظام الشركات بحسب شكل 

 الشركة.

أو من يمثلهم طلب قيد شركة المساهمة   اإلدارة  مجلس  أعضاء  أو  نيالمساهمأي من    يقدم .2

المهنية في السجل إلى الوزارة خالل مدة ال تتجاوز )ثالثين( يوًما من تاريخ صدور قرار 

 الوزارة بإعالن التأسيس. 

 المادة الخامسة: قيد الشركة المهنية في السجل 

)الثالثة( من   باإلضافة إلى ما ورد في المادة -يرفق بطلب قيد الشركة المهنية في السجل  

 الوثائق والبيانات اآلتية:  -الالئحة

 .  -بحسب األحوال-نسخة من عقد تأسيس الشركة المهنية ونظامها األساس  .أ

أسماء وعناوين الشركاء أو المساهمين والمديرين أو أعضاء مجلس اإلدارة، ومهنهم،  . ب

 وجنسياتهم، ووسائل االتصال بهم. 

شركة المهنية غير السعودية، ووسائل االتصال  اسم وعنوان الجهة المختصة في موطن ال .ج

 بها. 
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  و أ أي وثائق أو بيانات مطلوبة بموجب النظام والالئحة أو نظام الشركات وأي وثائق  . د

 بيانات أخرى تطلبها الوزارة.

 المادة السادسة: إبالغ الجهة المختصة بقيد الشركة المهنية

لحرة محل نشاطها بقيدها في السجل، على الشركة المهنية إبالغ الجهة المختصة بالمهنة ا

يوًما من تاريخ القيد، وتزويدها بنسخة من عقد تأسيسها ونظامها األساس    (ثالثين)وذلك خالل  

 وشهادة القيد في السجل، ويسري ذلك على ما يطرأ من تعديل أو تغيير.  -بحسب األحوال -

 المادة السابعة: مقابل القيد في السجل

 . ه الالئحةهذلفق االملحق المر وفقالمقابل المالي لقيد الشركة المهنية في السجل يكون 

 المادة الثامنة: الشهر والتصرفات

وأي تعديل   -بحسب األحوال-يكون شهر عقد تأسيس الشركة المهنية ونظامها األساس  .1

 يطرأ على أي منهما، وفقًا لألحكام المقررة في نظام الشركات بحسب شكل الشركة.

التقيد باألحكام  المهنية  اتيراعى عند إجراء أي تصرف على حصص أو أسهم الشرك .2

 .المقررة في نظام الشركات واألنظمة األخرى ذات العالقة
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 الشركات المهنية وممارسة المهنة  تأسيسالفصل الثالث: شروط وضوابط 
 المادة التاسعة: شروط وضوابط تأسيس شركة مهنية ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد

شخص واحد لممارسة مهنة حرة يشترط لتأسيس شركة مهنية ذات مسؤولية محدودة من 

 واحدة أو أكثر اآلتي: 

 الحرة محل نشاط الشركة المهنية. أو المهن أن يكون المالك مرخًصا له بممارسة المهنة .أ

االلتزام عند تأسيس شركة مهنية لممارسة أكثر من مهنة حرة بالشروط والضوابط   . ب

بما يتفق مع   الالئحةالمنصوص عليها في المادتين )العاشرة( و)الحادية عشرة( من 

 . طبيعتها كشركة مملوكة لشخص واحد

 المادة العاشرة: شروط تأسيس شركة مهنية لممارسة أكثر من مهنة حرة 

 لممارسة أكثر من مهنة حرة اآلتي:  يشترط لتأسيس شركة مهنية .1

أن يكون من بين الشركاء أو المساهمين مرخًصا لهم بممارسة المهن الحرة محل  .أ

 لمهنية.نشاط الشركة ا

 أال تحظر األنظمة أو اللوائح المنظمة للمهنة الحرة ممارستها مع مهن حرة أخرى.   . ب

عدم ممانعة الجهات المختصة ممارسة المهنة الحرة ذات العالقة مع المهن الحرة  .ج

 األخرى التي تعتزم الشركة المهنية ممارستها. 

  - حدود اختصاصها  كل في  -استيفاء الشروط والضوابط التي تضعها الجهات المختصة . د

 . أكثر من مهنة حرة تمارسشركة مهنية  فيما يخص تأسيس 

إصدار قائمة بالمهن الحرة المتجانسة التي يمكن    -بالتنسيق مع الجهات المختصة-للوزارة   .2

 ممارستها من خالل شركة مهنية واحدة.  

 المادة الحادية عشرة: ضوابط ممارسة الشركة المهنية ألكثر من مهنة حرة

والمعايير ذات  مارس أكثر من مهنة حرة مراعاة األنظمة واللوائح  تي تعلى الشركة المهنية ال

 العالقة بها عند ممارسة أعمالها وتقديم خدماتها، وااللتزام بالضوابط اآلتية: 

 أن يكون تقديم الخدمة المهنية من خالل مرخص له بممارسة المهنة الحرة محل الخدمة. .أ

المهنية، والفصل الشركة  محل نشاطمهنة من المهن الحرة كل استقاللية الحفاظ على  . ب

حيث تقديم الخدمات واألعمال، باستثناء الحاالت التي تُقدم فيها الخدمات  بينها من 

 واألعمال بمشاركة أكثر من مهنة حرة في موضوع واحد. 

المحافظة على سرية وخصوصية بيانات العمالء، وعدم اإلفصاح عنها داخل الشركة  .ج

 صالح العمالء.المهنية إال بالقدر الالزم والضروري لتأدية الخدمات المهنية وتحقيق م
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أن يؤدي كل مرخص له الخدمة المهنية في حدود ونطاق مهنته الحرة المرخص له  . د

بممارستها ووفق أنظمة ولوائح ومعايير المهنة الحرة دون التدخل في خدمات وأعمال  

 .األخرىالحرة المهن 

  ت ومعايير مهنته الحرة عند التعامل مع حاالأنظمة ولوائح أن يلتزم كل مرخص له بهـ. 

 .تعارض المصالح

  - كل في حدود اختصاصها  -االلتزام بالشروط والضوابط التي تضعها الجهات المختصةو.   

األخرى التي تعتزم الشركة الحرة  فيما يخص ممارسة المهنة الحرة ذات العالقة مع المهن  

 .المهنية ممارستها

 ع شركة مهنية غير سعوديةالمادة الثانية عشرة: شروط وضوابط تأسيس شركة مهنية بالمشاركة م

، يشترط لتأسيس شركة  العالقةوالقرارات ذات  مع مراعاة أحكام نظام االستثمار األجنبي

مهنية بين مرخص له بممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر وشركة أو شركات مهنية غير  

 سعودية اآلتي: 

 نية.%( من رأس مال الشركة المه25أال تقل حصة المرخص لهم السعوديين عن ) .أ

أن تكون الشركة المهنية غير السعودية التي تنوي المشاركة أو المساهمة في الشركة  . ب

   المهنية ذات سمعة متميزة في مجال المهنة الحرة.

أن يكون للشركة المهنية غير السعودية المشاركة أو المساهمة في الشركة المهنية ممثٌل   .ج

الحرة محل نشاط الشركة المهنية من  أو أكثر حاصل على ترخيص لممارسة المهنة 

وذلك في كل  ، أو في موطنه الجهة المختصة في موطن الشركة المهنية غير السعودية

 مهنة حرة تشترك أو تساهم فيها في الشركة المهنية.

 الحصول على موافقة الجهة المختصة في المملكة في األحوال التي يلزم فيها ذلك.  . د

غير السعودية بنقل الخبرة والمعرفة الفنية إلى الشركة المهنية أن تقوم الشركة المهنية هـ. 

 وتدريب السعوديين فيها. 

 المادة الثالثة عشرة: ضوابط مشاركة شخص غير مرخص له في الشركة المهنية
( من المادة )الخامسة( من النظام، يشترط لمشاركة أو مساهمة  4مع مراعاة حكم الفقرة ) .1

صفة  يص له بممارسة المهنة الحرة، أو شخص ذصفة طبيعية غير مرخ يشخص ذ

 اآلتي:  ،في الشركة المهنية ،اعتبارية

ما نسبته  ي الشركة المهنية ف مأال يتجاوز مجموع حصص أو أسهم غير المرخص له .أ

بعد التنسيق مع الجهة المختصة  - %( من رأس مال الشركة المهنية. وللوزير 30)
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تعديل هذه النسبة بخصوص بعض المهن الحرة أو  -والجهات األخرى ذات العالقة

 بعض أشكال الشركات المهنية.

غير المرخص له سيطرة مباشرة أو غير مباشرة على ك أو المساهم يلشرأال يكون ل . ب

 الشركة المهنية أو إدارتها. 

وعدم اإلفصاح عنها داخل الشركة  ،  المحافظة على سرية وخصوصية بيانات العمالء .ج

 .در الالزم والضروري لتأدية الخدمات المهنية وتحقيق مصالح العمالءالمهنية إال بالق

على نحو يخل  كون له تأثير، يأو  ،ك أو المساهم غير المرخص لهيتدخل الشرأال ي . د

 .المهنة الحرةممارسة المرخص لهم عند  ينأو المساهم اءالشركأي من استقالل ب

ز في شركة التوصية البسيطة أن يكون  /أ( من هذه المادة، ال يجو1دون اإلخالل بالفقرة ) .2

 عدد الشركاء الموصين غير المرخص لهم أكبر من عدد الشركاء المرخص لهم.
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 الفصل الرابع: إدارة الشركة المهنية
 المادة الرابعة عشرة: إدارة الشركة المهنية من أكثر من شخص

نصفهم على األقل من الشركة المهنية أكثر من شخص، فيجب أن يكون إذا تولى إدارة  .1

الشركاء المرخص لهم، وأن يكون من بينهم مرخص له واحد على األقل في كل مهنة من 

 المهن الحرة محل نشاط الشركة المهنية.

 على األقل من المهنيةالمساهمة  شركةفي دارة اإليجب أن يكون نصف أعضاء مجلس  .2

على األقل في كل مهنة  المساهمين المرخص لهم، وأن يكون من بينهم مرخص له واحد

 ة.الشركة المهني محل نشاطمن المهن الحرة 

 المادة الخامسة عشرة: قرارات اإلدارة
مع مراعاة المادة )الرابعة عشرة( من الالئحة، تصدر قرارات مديري الشركة المهنية أو 

كة  وفقًا للنسبة الالزمة لكل قرار بحسب عقد تأسيس الشر -بحسب األحوال -مجلس إدارتها 

 المهنية أو نظامها األساس، مع اشتراط اآلتي: 

أن يصوت بتأييد القرار نصف الشركاء المديرين أو المساهمين أعضاء مجلس اإلدارة   .أ

أو نظامها األساس على    المهنية  ما لم ينص عقد تأسيس الشركة  المرخص لهم على األقل،

 نسبة أعلى. 

إذا كان القرار متعلقًا بإحدى المهن الحرة التي تمارسها الشركة المهنية، فيجب أن يصوت   . ب

بتأييده نصف الشركاء المديرين أو المساهمين أعضاء مجلس اإلدارة المرخص لهم 

أو  المهنية ما لم ينص عقد تأسيس الشركةبممارسة المهنة الحرة المعنية على األقل، 

 أعلى. نسبة نظامها األساس على  

 المادة السادسة عشرة: تملك األصول المالية والعقارية 
 يكون تملك الشركة المهنية لألصول المالية والعقارية وفقًا للشروط اآلتية: 

 أن يكون الغرض منه خدمة أغراض الشركة المهنية. .أ

 أال يؤدي إلى تعريض الشركة المهنية لمخاطر جسيمة تؤثر في أعمالها المهنية.  . ب

محظوًرا بموجب أنظمة ولوائح ومعايير المهن الحرة محل نشاط الشركة أال يكون   .ج

 المهنية. 

مراعاة نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، مع حق الشركة المهنية في تملك   . د

ا لممارسة نشاطها.   العقار التخاذه مقرًّ
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 شكل آخر  إلىالمادة السابعة عشرة: تحويل الشركة المهنية 

أو المساهمين في الشركة المهنية تحويلها إلى شكل آخر من أشكال الشركات   يجوز للشركاء

وفقًا ألحكام نظام الشركات باستثناء قيدها في السجل    المشار إليها في المادة )الثالثة( من النظام

 .ةالئحوالالنظام  في عليها المنصوصوذلك بعد استيفاء الشروط والضوابط  التجاري،

 الثامنة عشرة: حل الشركة المهنية قبل نهاية مدتها المادة 

الجهة  نهاية مدتها إال بعد اإلعالن عن ذلك وإبالغ قبل  الشركة المهنية حلال يجوز  .1

 عها قبل حلها بتسعين يوًما على األقل، وذلك وفق اآلتي: المتعاملين مالمختصة و

 أن يكون اإلعالن في الوسيلة التي تحددها الوزارة.  .أ

 التي تحددها الجهة المختصة.  المختصة عبر وسائل االتصالأن يكون إبالغ الجهة  . ب

أن يكون إبالغ المتعاملين معها عبر وسائل االتصال المتفق عليها أو أي وسيلة أخرى   .ج

 تحددها الوزارة.

مة لضمان استكمال األعمال المهنية لعمالئها  على الشركة المهنية اتخاذ الترتيبات الالز .2

 ومن ذلك إحالة هذه األعمال إلى مرخص لهم آخرين بعد موافقة العمالء.
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 الفصل الخامس: اإلشراف على الشركة المهنية 
 المادة التاسعة عشرة: إشراف الجهة المختصة

نة الحرة محل تخضع الشركة المهنية إلى إشراف الجهة المختصة فيما يتعلق بشؤون المه .1

 اختصاصها. 

على الشركة المهنية التقيد بأحكام األنظمة واللوائح والمعايير التي تضعها الجهة المختصة   .2

 . -في حدود اختصاصها-

- للجهة المختصة االطالع على ملفات وسجالت وبيانات الشركة المهنية والتفتيش عليها   .3

بأحكام األنظمة واللوائح   ؛ للتحقق من التزام الشركة المهنية-ي حدود اختصاصهاف

بالمهنة الحرة محل نشاطها، وعلى الشركة المهنية االلتزام بتقديم   العالقةوالمعايير ذات 

 ما يُطلب منها. 

 المادة العشرون: اإلبالغ بالتعديل أو التغيير
على الشركة المهنية إبالغ الوزارة والجهة المختصة بأي تعديل أو تغيير يطرأ على أي من  

 اآلتي خالل )خمسة عشر( يوًما من تاريخ التعديل أو التغيير: 

 تراخيص الشركاء أو المساهمين. .أ

 بيانات المساهمين في شركة المساهمة المهنية.  . ب

 عنوان الشركة المهنية ووسائل االتصال بها.  .ج

أي من االشتراطات فقد أي من اشتراطات ومتطلبات تأسيس الشركة المهنية أو  . د

 . والمتطلبات الالزم توافرها في الشركاء أو المساهمين فيها

 المادة الحادية والعشرون: النشر 
 في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام. الالئحة تنشر 

 

  وهللا الموفق
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 المقابل المالي لقيد الشركة المهنية في السجل ملحق: 
 
 

 
 

 
  

 السجل المهني شكل الشركة م

 فرعي رئيسي 

 لاير 800 لاير 1600 شركة المساهمة 1

 لاير 600 لاير 1200 الشركة ذات المسؤولية المحدودة  2

 لاير 400 لاير 800 شركة التضامن 3

 لاير 400 لاير 800 شركة التوصية البسيطة 4

 لاير 100 تعديل البيانات في السجل 5

 لاير 100 الحصول على مستخرج بيانات  6
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 المحتويات 

 3 عامة  أحكام : األول الفصل

 3 تعريفات   : األوىل  المادة

كة  اسم  : الثانية  المادة  3 المهنية  الشر

   الفصل
كة تأسيس إجراءات: الثان   4 المهنية الشر

 4 التأسيس  طلب  : الثالثة  المادة

    القيد  طلب  : الرابعة  المادة
 
 4 السجل  ف

كة  قيد  : الخامسة  المادة     المهنية  الشر
 
 4 السجل  ف

كة  بقيد  المختصة  الجهة  إبالغ  : السادسة  المادة  5 المهنية  الشر

    القيد  مقابل  : السابعة  المادة
 
 5 السجل  ف

 5 والترصفات  الشهر  : الثامنة  المادة

وط: الثالث الفصل كات تأسيس وضوابط شر  6 المهنة وممارسة المهنية الشر

وط  : التاسعة  المادة كة  تأسيس  وضوابط  شر  6 واحد  شخص  من  محدودة  مسؤولية  ذات  مهنية  شر

ة  المادة وط  : العاشر كة  تأسيس  شر  6 حرة  مهنة  من  أكث    لممارسة  مهنية  شر

ة  الحادية  المادة كة  ممارسة  ضوابط  : عشر  6 حرة  مهنة  من ألكث    المهنية  الشر

ة  الثانية  المادة وط  : عشر كة  تأسيس  وضوابط  شر كة  مع   بالمشاركة  مهنية  شر  7 سعودية  غث    مهنية  شر

ة  الثالثة  المادة    له  مرخص  غث    شخص  مشاركة  ضوابط  : عشر
 
كة  ف  7 المهنية  الشر

كة إدارة: الرابع  الفصل  9 المهنية الشر

ة  الرابعة  المادة كة  إدارة  : عشر  9 شخص  من  أكث   من  المهنية  الشر

ة  الخامسة  المادة  9 اإلدارة   قرارات  : عشر

ة  السادسة  المادة  9 والعقارية المالية  األصول  تملك  : عشر

ة  السابعة  المادة كة  تحويل  : عشر  10 آخر شكل  إىل  المهنية  الشر

ة  الثامنة  المادة كة  حل  : عشر  10 مدتها  نهاية  قبل  المهنية  الشر

اف: الخامس الفصل كة عىل اإلشر  11 المهنية الشر

ة  التاسعة  المادة اف  : عشر  11 المختصة  الجهة  إشر

ون  المادة  11 التغيث    أو  بالتعديل  اإلبالغ  : العشر
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ون  الحادية  المادة  11 النشر   : والعشر

كة لقيد  الماىل   المقابل: ملحق    المهنية الشر
 
 12 السجل ف

 13 المحتويات
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